
MATERIAIS ESCOLARES
7ºANO
2022 | 2023

Material a adquirir obrigatoriaMente no Colégio

eduCação Visual e aCC (b)

MateMátiCa

atiVidades laboratoriais

línguas e história

outros

-- Diário gráfico – Modelo CV
- Pasta para processo individual – Modelo CV (apenas novos alunos) (b)

- Capa A3 com elástico (3 cm espessura/ de 
cartão)
- Blocos de papel cavalinho A4 e A3
- 1 Caixa de canetas de feltro (12 cores)
- 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
- Lápis grafite HB, 2B e 4B
- Borracha branca macia
- Tesoura 
- Régua de 50 cm
- Aristo de 30 cm

-Calculadora científica (d)
- Material de desenho (régua de 15 cm, esquadro, compasso, transferidor 180° com orifício central)

- Bata branca de mangas compridas

- Livro de apoio Mind your English 7º, 8º e 9º ano, Porto Editora
- Dicionário Português - Português (novo acordo ortográfico)
- Gramática – Português 3º ciclo, Porto Editora
- ”Testes? Estou preparado!” - História 7,  Porto Editora (Opcional - estudo autónomo)

obras de leitura obrigatória e/ou CoMpleMentar
- O Cavaleiro da Dinamarca, Sophia de Mello Breyner Andresen (outubro)
- Sexta-feira ou a Vida  Selvagem, Michel Tournier (outubro)
- História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar, Luís Sepúlveda (fevereiro)
- Leandro, Rei da Helíria, Alice Vieira (fevereiro)

- Computador portátil (ver pag. seguinte)
- Auriculares/auscultadores

(a) Não é necessário proceder à requisição, será entregue à DT e faturada no primeiro mês de frequência.
(b) Podem ser solicitados outros materiais específicos, de acordo com os projetos a desenvolver
(c)Trazer para o Colégio apenas quando solicitado.
(d) Recomenda-se o modelo FX 82-MS ou FX 82-SPX da Casio.
Observação: Todos os materiais são de utilização individual e deverão estar identificados com o nome do aluno.

- Compasso
-  Pincéis Fino, Médio e Grosso (nº2, nº6 e nº12)
- Cola líquida e stick (marca opcional)
- Avental ou t-shirt usada
- Caneta de ponta fina preta
- Guache (caixa pequena) 
- Godés
- Placa de K-Line 100x70 (espessura de 3 a 5 mm) (c)



MATERIAL TECNOLÓGICO
7ºANO
2022 | 2023

orientações para aquisição do equipaMento

CaraCterístiCas MíniMas aConselhadas do CoMputador

No caso de ser necessário proceder à aquisição de um equipamento tecnológico, deixamos algumas 
indicações das características aconselhadas para corresponder às necessidades dos nossos alunos do 
Ensino Básico, designadamente para a utilização de:

- Processador: Intel i5, AMD Ryzen 5, ou equivalente  
- Memória: 4GB RAM
- Armazenamento: 128 GB (garante o espaço mínimo de armazenamento) SSD (preferencialmente) 
-Portabilidade: Até 2kg 
- Polegadas: 13”
- Marca: Procurar por marcas que, ao longo do tempo, provaram a sua fiabilidade.

- Ferramentas Microsoft Office
- Plataformas online (ex. Escola Virtual)
- E-mail
- Edição simples de imagem e vídeo



MANUAIS ESCOLARES
7ºANO
2022 | 2023

Adquirir obrigatoriamente através do Colégio (a) |  41,00 €

O Mundo em Palavras (com caderno de atividades)  
Ana Santiago e Sofia Paixão | Raiz Editora
ISBN 9789897444340  22,20 € | 9789897444364  9,99 €

Engaging 7 (Student’s book e Workbook)  
Isabel Moreira, Sílvia Pires Viana e Vanessa Reis Esteves | Porto Editora
ISBN 978-972-0-31614-1  21,68 € | 978-972-0-31615-8  8,80 €

¡A bordo! (com caderno de atividades)  
Luísa Moreira, Suzana Meira e Fernando Ruiz Pérez | Porto Editora
ISBN 9789720313584  21,22 € | 9789720313591  9,90 €

Ça Marche! 7 - Francês (com caderno de atividades)  
Suzana Costa, Mónica Loureiro e Cristiana Neves | Porto Editora
ISBN 9789720318053  22,16 € | 9789720318060 9,90 €

esCola Virtual 

português (b)

inglês

espanhol

FranCês

história

geograFia

MateMátiCa

HSI7- História sob investigação  
Bárbara Alves, Cláudia Amaral, Olanda Vilaça e Tiago Tadeu | Porto Editora
ISBN 9789720330079  23,37 €

GeoVisão 7 (com caderno de atividades)  
Cacilda Bastos e Carlos Dias | Raiz Editora
ISBN 9789897444081  19,85 € | 9789897444104 9,10 €

Espiral 7 (com caderno de atividades)  
Belmiro Costa, Ermelinda Rodrigues, Lara Martins Rodrigues | Porto Editora
ISBN 9789720327444  22,95 € | 9789720327451  10,90 €

(a) Não é necessário proceder à requisição sendo faturada no primeiro mês de frequência.
(b) os alunos de Português Língua Não Materna não adquirem o manual de Português, mas sim o 
manual de PLNM (consultar lista manuais PLNM), devendo os Encarregados de Educação infor-
mar-se sobre o nível de proficiência do seu educando.



MANUAIS ESCOLARES
7ºANO
2022 | 2023

Aqui! Terra 7 (com caderno de atividades)  
Cristiana Vale, Maria João Drumond,  Raquel Antunes, Virgínia Braga | Porto Editora
ISBN 9789720329479  24,77 € | 9789720329486  7,20 €

Experimenta 7 (com caderno de atividades) 
Duarte Nuno Januário, Eliana do Carmo Correia, Carlos Brás | Porto Editora
ISBN 9789720328021  24,16 € | 9789720328038  9,90 €

CiênCias naturais

FísiCo-quíMiCa

(a) Não é necessário proceder à requisição sendo faturada no primeiro mês de frequência.
(b) os alunos de Português Língua Não Materna não adquirem o manual de Português, mas sim o 
manual de PLNM (consultar lista manuais PLNM), devendo os Encarregados de Educação infor-
mar-se sobre o nível de proficiência do seu educando.



Equipamento Escolar 
7ºano
2022 | 2023
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Boné | Panamá

T-shirt branca

Calças de fato de treino | Leggings

Calções | Saia-calção

Sweatshirt | Casaco de fato de treino

T-shirt colorida

Polo de manga comprida | Sweatshirt azul

Touca de natação

Observações:
Todos os equipamentos indicados são modelo CV, de uso obrigatório e de venda exclusiva na Loja do Vale Online. 
Todos os equipamentos deverão estar identificados com o nome do aluno.

(a) facultativo

(a)

(a)

(a)




